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Vršovice 20.5.2012

Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, byli jsme pozváni naším 

Pánem na bohoslužbu, při které bude pokřtěna Magdalena Vokatá. Chceme 

děkovat a chválit našeho Pána za jeho lásku.                              

Píseň: 161 sl.1 Tebe, Bože, chválíme                                    

Introit: Hospodin   pohleděl ze svých svatých výšin, Hospodin shlédl z 

nebe na zem, vyslyšel sténání vězňů, osvobodil syny smrti,  k modlitbě 

bezmocných se skloní, jejich modlitbami nepohrdne.           Ž 102,20n.18 

Píseň:  Ž 138                                                             

Modlitba: Pane  Bože,  dnes  se  radujeme.  Radujeme  se  z  Tvé  milosti, 

radujeme se z toho, že si dnes smíme uvědomovat Tvůj dar života. Že se 

smíme radovat z Magdalenky i z celé její rodiny. Z toho, že Ti všichni 

patříme a smíme být svědky toho, že to Magdalenčiny rodiče chtějí o ní 

vyznat při křtu. Pane, děkujeme, že smíme dnes znovu přijímat svědectví, 

že Ty každého přijímáš do své ruky, že životy každého z nás jsou pro Tebe 

cenné a provázíš je v každém dni. 

Děkujeme, že smíme znát slova evangelia a smíme je předávat i našim 

dětem. Že si neustále smíme připomínat, že jsi pro každého z nás poslal 

svého Syna, který byl ukřižován a Tys jej vzkřísil k životu. Že tak 

smíme vědět, že má smysl naplněný láskou, odpuštěním a poslušností Tvého 

Slova.

Prosíme dnes nejen za sebe a za rodinu Magdalenky, ale za celý Tvůj lid, 

aby proměněn Tvým Duchem dokázal pracovat k proměně tohoto světa. Amen. 

Slovo dětem: 10 malomocných                                               

Píseň ze Svítá: S 45 Díky

Čtení: Fp 4,1-9

Píseň: 433 Otče náš, milý Pane

Text kázání:  Fp 4,7 

Haleluja. Bůh kraluje nad všemi pronárody, Bůh sedí na svém svatém trůnu. 

Haleluja.                                                          Ž 47,9

Verš, který jsme slyšeli, vybrali pro Magdalenku Lenka s Tomášem jako 

křestní text. Abychom se v něm trochu víc zorientovali, poslechli jsme si 

celý oddíl z konce Pavlova listu do Filip. Text, který Lenka s Tomášem 

vybrali, se mi líbil hned. Ale jak moc se ve svém výběru trefili, jsem si 
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uvědomil až po pročtení a promyšlení celého oddílu.

To, co bychom rádi pro své nejbližší, to co by rádi pro Magdalenku její 

rodiče a kmotra, je, aby zvládla život. Aby uměla žít. Aby měla chuť do 

života. A to skutečně není jednoduché přání. Rodiče se ji bezesporu budou 

snažit  ukazovat,  že  život  stojí  za  to  žít  i  přes  všechny  chyby  a 

trpkosti, které jsou v nás i okolo nás. Ale otázka je, jak to udělat? A 

jakou souvislost s tím má skutečnost, že rodiče Magdalenku přinesli ke 

křtu. 

Máme se snažit tlačit naše děti, naše blízké do toho, že musí především 

chodit do kostela a ono ostatní prostě přijde? My si uvědomujeme, že to 

není tak úplně pravda. Že to není tak jednoduché. Bylo by to pěkné, ale 

není to tak. Těch lidí, kteří jsou věřícími a přes to neumí žít, je 

hodně. Je hodně lidí, kteří věří v Hospodina a přitom vedle sebe nesnesou 

nikoho,  kdo  by  věřil  nějak  jinak.  Kdo  by  žil  jinak,  než  jak  si 

představují oni. Bylo by zásadní chybou před tím zavírat oči. Ono je to i 

v tom našem textu. Je to ve všech Pavlových listech. Ano, jste věřícími 

lidmi, ale, prosím vás, takhle není dobré žít. To jasně slyšíme – mám vás 

moc rád, chci vám pomoci, tak, prosím, stůjte pevně v Pánu.

Tady nepomůže napomínání. Tady nepomohou výčitky. V tomto okamžiku ne. 

Jinde bezesporu je Pavel ostrý a napomíná. Ale tady jde o něco jiného. Vy 

se  snažíte  žít  a  jste  unavení,  přicházejí  spory,  nevíte  jak  dál  a 

najednou nemáte kde brát. Najednou nejde ten život žít. Z toho logicky 

plynou  i  spory.  A  to  je  přesně  ta  situace,  pro  kterou  byste  rádi 

Magdalenku vyzbrojili. To jsou přesně situace, které sami velice často 

nezvládáme a nevíme, co s nimi. 

„Moji bratří, které miluji a po nichž toužím, jste mou radostí a slávou; 

proto stůjte pevně v Pánu, milovaní.” Mám vás moc rád, proto stůjte pevně 

v Pánu. Odtud se odvíjí celý dnešní text. 

Nejde o  nějaký paralelní  život mimo  realitu, jde  právě o  každodenní 

život, do kterého byli vtaženi členové sboru ve Filipech, do kterého jsme 

vtaženi my a který se bude učit žít Magdalenka. A Pavel je hluboce 

přesvědčen, že právě tady máme pevně stát v Pánu. Tedy – že Pán má být 

vtažen  do  tohoto  života,  má  být  uprostřed  něj.  To  je  řešením  onoho 

problému, jak se naučit žít. Jak se neupínat k věcem a názorům, které si 

dělají nárok na právo směrovat život, a být tak vydaný na pospas lidským 

hranicím. Místo toho Pavel nabízí cestu, jak zůstat tím kým skutečně 

jsem. To je ta zvláštní kvalita života křesťana. Troufnout si být tím, 
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kým skutečně jsem. 

To, o čem máme ujišťovat jeden druhého, o čem především máme ujišťovat 

Magdalenku, je fakt, že to skutečně jde. A o tom právě mluví text, který 

vybrali Lenka s Tomášem. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude 

střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.

Srdce a mysl vlastně zahrnují člověka v jeho celku. Jakkoliv v biblickém 

vyjadřování je to právě srdce, které zahrnuje i myšlení a morální normy, 

tady je u Pavla, zdá se, srdce o emocích. A mysl o promýšlení lidského 

jednání. Tak, jak to čteme vzápětí v dalším verši. „Přemýšlejte o všem, 

co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má 

dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.“ Tedy Pavel 

tady upozorňuje na impuls a nasměrování lidského jednání. A právě to 

střeží  pokoj  Boží.  Nic  jiného,  jen  pokoj  Boží.  Tedy  Pán  ve  své 

nejvlastnější podstatě, v tom, co nabídl člověku v Ježíši z Nazareta. Ve 

všem tom, o čem si vyprávíme, co nás uchvacuje, v co doufáme, že má 

skutečně platnost. V milosti, v odpuštění, v blízkosti. To všechno je 

Boží pokoj. A Pavel nás všechny ujišťuje, že to, v čem je naše naděje, v 

čem můžeme nalézt život, je  podíl na tomto pokoji. Že podíl na Božím 

pokoji přinese víc než všechny lidské plány a snaha po přizpůsobení všem 

představám, co je vyhovující a co má budoucnost v lidské společnosti. 

Podíl na Božím pokoji – to znamená naučit se žít.

Toto slovo je vlastně jedním z center celého textu. S ním mají souvislost 

povzbuzení před ním, od něj se odvíjí výzva po něm. K němu se váže 

i radost ze života. Radost, která je dnes téměř nepředstavitelná. A přece 

o  ní  Pavel  mluví.  Chuť  žít.  A  není  to  iluze,  není  to  moralistní 

napomínání k setrvalé křeči věčného úsměvu. Je to jistota, že život má 

smysl i ve chvílích, kdy se nedaří, kdy přijde smutek a zklamání. To 

umožňuje vše další, o čem Pavel mluví. Mírnost, to, že se člověk může 

učit  netrápit  se,  nespadnout  do  pocitu  bezvýchodnosti.  Do  zničující 

skepse. O podíl na Božím pokoji máme prosit, máme za něj děkovat. 

Pavel si přitom dává veliký pozor, aby to nevypadalo, že to všechno máme 

dokázat, že je to náš úkol, ve kterém nesmíme selhat. A tak všechno, k 

čemu nás vede, do všeho toho přemýšlení, o všem, co je pravdivé, čestné, 

spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se 

považuje za ctnost a co sklízí pochvalu, nás ujišťuje, že v tom nejsme 

sami.  Celý  ten  oddíl,  ze  kterého  Lenka  s  Tomášem  vybrali  text  pro 

Magdalenku, je tak postaven na třech základních pilířích – ten základ, na 
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kterém smíme a máme stát je náš Pán. Ten Pán není někde daleko, někde, 

kde by neslyšel naše díky a prosby. Není morální normou. Tento Pán je 

blízko. Pavel tu nemluví pouze o blízkosti druhého příchodu, ale skutečně 

o blízkosti Vzkříšeného v Duchu svatém. A v tomto Vzkříšeném, v Ježíši 

Kristu, našem Pánu, nás bude hájit Boží pokoj.

Milá Lenko, Tomáši, milá Jitko, berete na sebe dnes odpovědnost ve svém 

slibu před Hospodinem při Magdalenčině křtu. Tuto odpovědnost na sebe 

bereme i my ostatní jako sbor lidu Kristova, ve kterém Magdalenka bude 

vyrůstat. A já bych vás i nás všechny chtěl povzbudit, ujistit o tom, že 

se smíme těšit na Magdalenčin život. Že se smíme těšit na její první 

krůčky, že se smíme těšit na to, jak se bude učit poznávat, na čem 

záleží. Smíme se těšit, protože Magdalenka je v silnějších rukách než 

jsou ty naše.                                                     Amen.

Píseň: S 117 Je stále přítomná Tvoje sláva

Pořad křtu:

Představení křtěného: Milý sbore lidu Páně ve Vršovicích, manželé Lenka a 

Tomáš Vokatí požádali v našem sboru  o křest pro svou dceru Magdalenu. 

Staršovstvo sboru rádo jejich žádosti vyhovělo. Magdalenčinou kmotrou je 

sestra Jitka Černošová.

Křestní vyznání: Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu 

Ježíši. Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste 

Krista oblékli. Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, 

mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Jste-li Kristovi, 

jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil. 

                                                               Ga 3,26nn

Ježíš Kristus zaslíbil svou přítomnost tam, kde se dva nebo tři sejdou v 

jeho  jménu.  Věříme,  že  v  Duchu  svatém  je  uprostřed  nás  i  v  tomto 

shromáždění. Apoštol Pavel užívá pro obecenství Krista s církví obrazu: 

Kristus je hlavou církve, ona jeho tělem. Apoštolé proto mluvili o křtu 

jako o vštípení v Krista a jeho tělo. S nimi takto křtu rozumíme i my. 

Při křtu je dítě odevzdáno a zasvěceno Kristu i uvedeno do obecenství 

sboru. Sbor je přijímá, přimlouvá se za ně v modlitbách a zavazuje se 

spolu s rodiči, že bude pečovat o jeho vzdělání ve víře, tak aby se k ní 

pokřtěný sám přiznal a nesl její ovoce. Sbor to činí v naději, že každý, 
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kdo je pokřtěn, obdrží obdarování, jímž jako jeden z údů v těle Kristově 

bude sloužit. 

Křestní  vyznání: Prosím  Lenku  a  Tomáše  a  kmotra  Ondřeje  Radu,  aby 

předstoupili s Matoušem před shromážděný sbor k přijetí křtu.

všichni povstanou

Otázky rodičům a kmotrům: Ptám se vás, Lenko a Tomáši, i Tebe, Jitko: 

Věříte, že Ježíš Kristus je náš jediný Spasitel a Pán? Jestliže tomu tak 

je, odpovězte: Věříme.

Odpověď

Milá Lenko, milý Tomáši, toužíte po tom, aby Kristus Magdalenu provázel 

životem a připojil ji ve křtu ke své církvi? Jestliže tomu tak je, 

odpovězte: Ano, toužíme.

Odpověď

Milá Jitko, Lenka a Tomáš tě přizvali ke svědecké a strážné službě pro 

Magdalenu. Ptám se tě proto: Přijímáš tuto službu? Jestliže přijímáš, 

odpověz: Ano, s pomocí Boží.

Odpověď

Otázka presbyterům a sboru: Milé sestry a milí bratři starší, lide Páně 

ve Vršovicích, chcete být společně v tomto společenství svědectvím o Boží 

milosti Magdaleně i jeho rodině? Chcete-li, odpovězte: Ano. 

Apoštolské vyznání víry: 

Všichni společně nahlas vyznejme svoji víru, jak ji vyznávají křesťané po 

celém světě:

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše 

Krista, Syna jeho jediného, Pána  našeho, jenž se počal z Ducha svatého, 

narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, 

umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, 

vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha Otce všemohoucího, odkud přijde 

soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, v svatou církev obecnou, 

svatých obcování, hříchů odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život 

věčný. 

Amen.
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Modlitba: Pomodleme  se:  Milostivý  Otče,  oslavujeme  Tě,  žes  nám  dal 

zaslíbení pro naše děti, že je ve své milosti voláš k sobě poznamenáváš 

touto svátostí jako jedinečným znamením své lásky. V pokorné víře k Tobě 

přinášíme Magdalenu a prosíme Tě: Přijmi ji, Duchem svatým ji připoj ke 

Kristu a jeho církvi a ochraňuj ji. Amen.

Křestní akt: Magdaleno, křtím tě ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého. 

Amen

Požehnání: (přistoupí členové staršovstva)  Hospodin je tvůj ochránce, 

Hospodin je ti stínem po pravici. Ve dne tě nezasáhne slunce ani za noci 

měsíc. Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. Hospodin 

bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i navěky. Amen.

Modlitba po křtu: Všemohoucí a věčný Bože, děkujeme Ti za dar života. 

Děkujeme Ti za dar života malé Magdaleny. Ty jsi ve své neskonalé lásce a 

dobrotě slíbil, že chceš být nejen naším Bohem, ale také Bohem a Otcem 

našich dětí. Vzdáváme Ti chválu a díky. A moc Tě prosíme, abys provázel i 

malou Magdalenu, abys jí ukazoval život a učil jí se v něm orientovat. 

Prosíme, buď jí přítomen v Duchu svatém a veď ji k vyznání, že Ty jsi 

jejím Pánem v Ježíši Kristu.  

Pane náš, opatruj celou Magdaleninu rodinu. Opatruj její rodiče a kmotru. 

Dávej  jim  poznávat  svoji  věrnost  a  lásku,  aby  všichni  mohli  žít  v 

jistotě, že život má budoucnost v Tvých rukách. Svěřujeme Tvé otcovské 

péči  děti  a  rodiny  tohoto  sboru.  Pomáhej  nám,  abychom  Tě  ve  svých 

domovech i ve společenství sboru ctili a v lásce si navzájem sloužili. 

Amen.

Píseň: S86 Chvála

Přímluvná modlitba: Věra Adamcová                                         

Ohlášky: 

Poslání: Požehnán  buď  Hospodin.  On  nám  dal  své  slovo,  abychom  jej 

poslouchali, on nám zaslíbil své království, abychom měli naději. Jděte 

spolu s druhými odvážně a s pokorou. Netrapte se. Radost z Hospodina bude 

vaší záštitou.   
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Požehnání: Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele 

Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní a až do dne věčnosti.

                                                                2Pt 3,18

Píseň: 489 Tvé požehnání


